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Förord

Denna rapport är den första i en serie som behandlar

uppbyggande av en körsimulator vid VTI. För att ge bak-

grunden till detta arbete inleds dessa rapporter med en

övergripande projektbeskrivning (gula sidor).

Ytterligare upplysningar om simulatorprojektet kan er-

hållas genom projektledaren.

Linköping oktober 1976

Lennart Strandberg

Projektledare
Statens Väg- och trafikinstitut
TF-avdelningen
Fack
58 1 01 LINKÖP ING

tel OlB/ll 52 00



UTVECKLING AV KÖRSIMULATOR. Projektbeskrivning

Vid institutet har man sedan länge arbetat med att för-

bättra samspelet mellan förare, bil och Väg. Här finns

dock många angelägna problem, som enbart kan studeras

i en förhållandevis komplicerad körsimulator. Någon

lämplig Sådan finns inte kommersiellt tillgänglig. Där-

för utvecklas nu vid VTI en körsimulator för manöver-

dynamisk forskning.

Simulatorn kommer bl a att kunna utsätta försöksperso-

nerna för realistiska, Väl specificerade och repeter-

bara trafiksituationer. Genom att körprestationen också

registreras i detalj bör det vara avsevärt lättare än

i verklig trafik att urskilja skillnader mellan de

olika åtgärder som jämförs (t ex inom förarutbildning,

fordonskonstruktion eller Vägunderhåll).
f.

Körsimulatorn kan indelas i fyra delsystem:

Förarplats avskild från laboratorierummet med manö-

verorgan, instrument samt fyra högtalare för motor-,

vind- och däcks/vägljud.

Visuell omvärldspresentation. Central färgbild

(i 20 á 250 horisontellt) tas upp från modellandskap

med servostyrd TV-kamera och projiceras på kabin-

väggens insida. Som komplement kan man utnyttja

skuggprojektion från servostyrda ridåer med.mönster

som antyder vägbana, terräng och himmel för att kör-

hastighet, gir- och krängrörelser skall kunna urskil-

jas med det perifera seendet.

Rörelsesystem. De krafter som påverkar förarens

känsel- och balanssinnen vid fartändring, kurvtagning



och girrörelser simuleras genom att kabinen vrids

i olika riktningar. Som exempel kan en känsla av

konstant retardation åstadkommas genom att en del

av tyngdkraften är riktad framåt då kabinen lutas

enligt figuren.

Datorsystem. Med hjälp av specialutvecklade program

beräknar VTIs hybriddator (EAI Pacer 600) hur ratt-

motstånd, ljudeffekter, visuell presentation och

kabinrörelse skall påverkas av försökspersonens

manövrer. Inga märkbara tidsfördröjningar får upp-

träda. Fordonets egenskaper, vägfriktionen etc kan

varieras av datorn mellan eller under försöken.

Utvecklingen sker med hjälp av medel, som ställs till

förfogande över transportforskningsdelegationens budget,

samt med institutets medel för egen FoU. Arbetet redo-
!

visas successivt i institutets dokumentserier under den

'gemensamma rubriken "UTVECKLING AV KÖRSIMULATOR".
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ABSTRACT

This paper presents a mathematical model of a

passenger car that lS planned to be implemented

in a hybrid computer. The model will be used in

connection with a driving simulator with a real

driver and hence run in real time.

The mathematical description is complete in the

sense that the dynamics of the engine, clutch

and transmisshxuis described in some detail.

Equations for the steering linkage are given and

include the important feedback of the torque

from the tires to the steering wheel. A simple

curve-fitting formula for the aligning torque

is also introduced.

The sprung mass has six degrees of freedom to

move but small angle approximations ( for roll

and pitch ) have been used in the equations of

motion.

Provisionshave been made for choice between

rigid axles and individually suspended wheels,

as well as between front and rear drive.



Sammanfattning

 

I denna rapport beskrivs en fordonsmodell som är tänkt att an-

vändas i en planerad körsimulator vid Statens väg- och trafik-

institut (VTI).

Modellen inkluderar samtliga sex frihetsgrader för den fjäd-

rade massan. Småvinkel-approximationer har införts i tipp- och

krängled. Hjulen antas vara masslösa och däckskrafterna ges

av en modell utvecklad av Dugoff. Motorns, kopplingens och

transmissionens dynamik beskrivs av relativt enkla ekvationer

där dock hänsyn tas till olika vridmomentkurvor och manuell

växling kan utföras på ett realistiskt sätt. Ekvationerna för

styrningsmekanismen innehåller den viktiga återkOpplingen till

föraren av däckskrafternas moment på grund av styrgeometrin.

Förslag till en enkel formel för återställningsmomentet som

funktion av avdriftsvinkeln presenteras också. Luftkrafter

och den matematiska beskrivningen av dessa behandlas översikt-

ligt.

Modellen kommer att programmeras för hybriddator och måste

av naturliga skäl köras i realtid. Detta krav i kombination

med VTI:s begränsade datorresurser kan tvinga fram ändringar

och inskränkningar i denna modell. Detta arbete kommer att

rapporteras senare.



Inledning

 

Föreliggande rapport innehåller ett förslag till en matematisk

fordonsmodell i den planerade körsimulatorn vid VTI.

Modellen är avsedd att vara inlagd som program i en hybrid-

dator och köras i realtid. Några uppskattningar om detta är

möjligt att göra med de begränsade datorresurserna vid VTI

ligger utanför ramen för denna rapport. Framtiden och vunnen

erfarenhet får avgöra om väsentliga inskränkningar måste göras

i materialet.

Datorprogrammet får sina insignaler från en förare placerad i

körsimulatorn. Ett krav är att modellen innehåller tillräckligt

mycket information så att återkOpplingen till föraren via yttre

stimuli ger en realistisk körupplevelse. Modellen bör av dessa

skäl åtminstone ha frihet att kränga utöver rörlighet i planet.

Likaså måste motor- och styrmekanismerna beskrivas någorlunda

detaljerat. Studium av bland annat vältningsrisk och inverkan

av olika däck-karakteristika är önskemål som medför en fyrhju-

lig modell. Möjlighet att variera motorprestanda och välja

mellan fram- och bakhjulsdrift samt mellan individuellt upp-

hängda hjul och stel axel bör också finnas.

Tunga fordonskombinationers dynamik har varit och är ett vik-

tigt område för forskningen vid institutet. En naturlig utveck-

ling är att utsträcka dessa studier till körsimulatorn. Av

denna anledning bör detvara möjligt att senare komplettera

modellen med ytterligare enheter såsom en påhängsvagn eller

släpvagn.

Den modell som presenteras här uppfyller i stort sett de upp-

ställda önskemålen. Den är en bearbetad och kompletterad ver-

sion av den modell, som användes i det svenska ESV-projektet

(ref. nr 3). De aktuella förändringarna har i vissa fall inne-

burit förenklingar och i andra en mera komplicerad men exakta-

re analys. Mikulcik's banbrytande arbete (ref. nr 5) har också

påverkat metodiken i denna rapport.



Flera medarbetare vid institutet har kommit med värdefulla

råd och uppslag vid utformandet av denna modell. Speciellt

vill författaren tacka Mats Lidström, som hybridprogrammerat

delar av detta material under rapportens utarbetande. De

idéer och förslag som därvid framkommit har förbättrat detta

manuskript på ett flertal punkter.

Modellbeskrivning

 

Den fjädrade massan antas ha samtliga sex frihetsgrader (tre

translationer och tre vridningar). De ofjädrade massorna för-

summas eller får ingå i den fjädrade massan vid uppställandet

av rörelse-ekvationerna. Hjulen betraktas som stela skivor för

vilka krafterna i kontaktytan ges av någon lämplig däcksmodell.

Vägbanan antas vara plan och horisontell. För denna modell

uppställes följande ekvationer som behandlas i detalj i det föl*

jande.

a) Impulsmomentlagen kring tyngdpunkten

b) Kraftekvation för fordonets tyngdpunkt

c) Kraftsystem mellan fjädrad och ofjädrad massa

d) Motorns och kraftöverföringens dynamik

e) Hjulens rotationsdynamik

f) Däcksmodell, som ger horisontella krafter mellan däck och

vägbana ur övriga variabler.

g) Styrsystemets dynamik



Koordinatsystem och transformationer

 

I fortsättningen behövs följande koordinatsystem:

a) (QX Y Z)

b) (Gx'y' z')

c) (G <y 2)

d) (G)("y"z")

e) (C;x'"y'" 2"')

Ett landskapsfixt system med Z-axeln pekande

nedåt.

Ett system med axlarna parallella med (XSTZ)

och origo i fjädrade massans tyngdpunkt.

Systemet (G <'y' z') vridet vinkeln w (gir-

vinkeln) runt z'-axeln.

Systemet (G <y z) vridet vinkeln 6 runt

y-axeln.

Systemet (G x"y"z") vridet vinkeln o

(krängvinkeln) runt x" -axeln. KrOppsfixt i

fjädrade massan.

Det är ofta nödvändigt att klargöra i vilket koordinatsystem

en vektor 3 har sina komponenter angivna. Detta görs här genom

att sätta ut en parentes och eventuella prim tecken. Således

betyder (å)

met

att vektorn 3 har komponenterna angivna i syste-

(G x"y"z") enligt punkt c) ovan.

För vektorer med komponenter i de olika systemen gäller följan-

de samband

(å)
u

m

Cdär A, B,

:A (5)'

:3(3)
:C (â)n

är de ortogonala transformationsmatriserna

cosw

-sinw

0

sinw O

cosw O

0 l



cose 0 -sine

B== 0 l 0

sine O cose

l 0 O

C== O cosö sinö

0 -sin@ coso

På motsvarande sätt behövs uttryck för tröghetstensorns trans-

formationsegenskaper

(I) = A(I)' At

(I) " = 3(1) Bt

(I).|l| = l'

där (I)', (I)" osv är tröghetstensorn relativt de tidigare

beskrivna axelsystemen.

Valet av beteckningar och koordinatsystemens orienteringar över-

ensstämmer med den standard som angivits i SAE J670d. Beträf-

fande koordinatsystemens namn finns här utrymme för varianter.

I jämförelse med gängse litteraturen avviker denna uppsats

något genom att uttrycka rörelse-ekvationerna i ett enbart

girande medföringssystem. Detta är förklaringen till att detta

kallats (G x y 2) som annars är den normala beteckningen för

det kroppsfixa system som translateras, girar, tippar och

kränger i nämnd ordning.



   

 

  

Figur 1: Orienteringen och inbördes vridningar av de i

avsnitt 3 nämnda koordinatsystemen.



Impulsmomentlagen för den fjädrade massan

 

Eftersom modellen skall hybridprogrammeras och köras i realtid

får ekvationsunderlaget ej vara för komplicerat. Med sikte på

att senare införa approximationer väljer vi att uttrycka ek-

vationerna 1 (G x y z)-systemet. Med tidigare beteckningar gäller

då för tröghetstensorn att

(I) =Bt ct (I) c B= (CB)t (I) (CB) (4.1)

där

Il 0 -D

(I) - 0 12 0 (4.2)

-D 0 I3

Rotationsvektorn 1 (G x y z)-systemet för den fjädrade massan

betecknas

(4.3)E
l Il

.Q

Observera att detta avviker från SAE-standard som använder

dessa komponentbeteckningar för rotationsvektorn angiven i det

kroppsfixa systemet (G x'" y"' 2"' ). (Referens nr 1.).

Rotationsvektorn för (G x yz)-systemet betecknas

0
0

= 0 (4.4)E
I II

G
.

H



och då blir derivatan av impulsmomentet L för den fjädrade

massan kring dess tyngdpunkt

d - d - (S - _-
a-E- L=ä-E [I w]=75-E [I 00 +waI w

_ 6 t m _ t '---ö-E [(CB) (I) (CB) 61+wa [(CB) (I)'" (CB) w]

= (I)'" 3% ?5+250x [(I)'" 25] +2 (4.5)

där

2= [(cxsa)t (I (CB) - (I) "'J å; (3+

+ [-åxmmt (I) "' (cmü (13+ (4.6)

+230 x [(ca)t (I) (CB) - (I) j (i

Dessa termer kan lätt uppskattas

(CB)t (I) (CB) - (I "'=0 (e+q» (4.7)

6 t lll _3-5 (mm (I) (cm) -0 (p+q (4.8)

Uttrycket i (4.7) är alltid adderat till (I)'" och kan för-

summas för små vinklar. Uttrycket i (4.6) som innehåller (4.8)

kräver en noggrannare analys.

Vi erhåller efter utveckling av (4.8)

15-5 (CB)t (I) (013)) = (ömt (1)-"' (c1.=»+(cxa»t (I) (613) =

+

6(

=QQt

där

Q= (6B)t (I) (CB)



Småvinkel approximation av CB ger

0 -e

CB= 0 1 4;

e -4 1

, -q

CB== 0 p

q -p 0

Härvid har försummats produkter mellan vinkelhastigheter och

Vinklar i kräng- och tippled. Vid beräkningen av bidraget till

8 försummas termer, som till storleken är begränsade av

c K.Ä

där c==konstant

K=PI q

Ä=pz q: er $

som i praktiken innebär att vinklar och vinkelhastigheter i

kräng- och tippled antas vara små. Denna inskränkning gäller

inte för girningen.

Slututtrycket blir efter förenkling

(13_Il rq

[3% ((CB)t (I)"' (090)] (3= (12-13)pr (4.9)

2D qr

Impulsmomentlagen kan nu tecknas på komponentform

Il p-Dr- (12+I1- I3)rq= (MY)X

0 2 _ -

12 q-+(IZ-+Il-I3)pr-Dr -(My)y (4.10)

13 r-Dp+ 2D qr= (MY)z

där My är summan avyttre moment verkande på den fjädrade massan.



Kraftekvationer för fjädrade massans tyngdpunkt

Vektorformen för sambandet mellan tyngdpunktens acceleration

E och summan av yttre krafter Fy är

msz (54)

Det är naturligt att uttrycka denna ekvation 1 (G x y z)-syste-

met eftersom däckskrafterna är angivna i detta och det är for-

donets longitudinella hastighet som mätes och registreras av

föraren.

Låt således fordonets hastighet vara

u

5= (52)

w

1 (G x y z)-systemet, som roterar med vinkelhastigheten

wo= 0 (5.3)

r

Ekvation (5.1) blir då

m(Å-ê+; x§)=§ (54)
öt o y °

och på komponentform

m(u-vr)=(Fy) c

m v4-u r == F 5.5( ) ( y)y ( )

m w= (Fy)Z

övergång till landskapskoordinater åstadkommes genom

X .
u u cosw-V Sinw

Y = At v = u sinw4-v cosw (5.6)

å w w



Kraftsystem mellan fjädrad och ofiädrad massa

êQêlY§_êY_§E§l_êåêl

I detta avsnitt skall undersökas vilka ekvationer som är nöd-

vändiga för att bestämma axelns dynamik. Problemet är alltså

att uttrycka krafterna i tillståndsvariablerna eller kända stor-

heter. Interaktionen mellan fjädrad och ofjädrad massa kan er-

sättas med ett kraft- och momentsystem enligt figur

  

 

 

 

 

' \
Wl

"I
ll

W2

angripande i någon lämplig punkt. Fördetta dynamiska system

kan 6 rörelseekvationer ställas Upp. De longitudinella och la-

terala däckskrafterna kan i princip via en däcksmodell uttryckas

i tillståndsvariablerna och normalkrafterna. Obekanta variabler

är således 6 snittkrafter och moment samt 2 vertikala däcks-

krafter. Nödvändigt för lösbarhet är två ytterligare ekvationer,

som erhålles genom samband mellan kraft och deformation. Lämp-

ligt är här att uttrycka .yertikalkomponenten av §och den

longitudinella komponenten av M i tillståndsvariablerceftersom

dessa samband relativt lätt kan erhållas ur fjäderkarakteristika.

Vanligt är att dela upp kraftsystemet F, M i två nya kraft-

system, som angriper i två punkter. Naturligt är att Välja

fjädrarnas fästpunkter vid axeln. En annan möjlighet är att

låta krafterna angripa i hjulnaven. Klart är emellertid att

dessa nya kraftsystem i viss utsträckning blir obestämda efter-

som vi ersätter 6 variabler med 12 variabler, som skall ge ett

ekvivalent kraftsystem. Det är kanske Värt att påpeka att dessa
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nya kraftsystem i och för sig inte är lika med de verkliga

krafterna i dessa punkter utan endast att summan av syste-

men är lika med resultanten mellan fjädrad och ofjädrad massa.

En uppdelning enligt ovan är statiskt obestämd och skulle kräva

en komplicerad analys av samband mellan deformation och kraft

om de verkliga krafterna måste beräknas.

Låt oss som tillämpning dela upp systemet F, ü i de två syste-

men F', M' och F", ü".

 

M

E

- X -

pl 1////;, 02
t_ibe

Kraft och momentjämvikt kring A ger

Låt oss nu betrakta ett specialfall nämligen att A ligger rakt

över axelns mitt, så att uttryckt i koordinatsystemet (x, y, 2)

blir



ll

Komponentuppdelning ger nu att

F' + F" = F
X X

F' + F" = F
y y y
I N.FZ + FZ * F

= i n __ I u n _ lMX MX + MX e(Fy + Fy )+c(Fz FZ) (6.1)

= | n i HMY My + My + e(Fx + Fx )

.. I I _ i ._ 'Mz - Mz + M; c(F§ FX)

Detta utgöres av 6 ekvationer med 12 variabler (' och "-

storheter) där en (av flera) möjligheter är att föreskriva

I... II..Mz - MZ - O

Må = M; = 0 (6.2)

Må och Få kan väljas godtyckligt

Ovanstående 6 tilläggsvillkor gör kraftuppdelningen entydigt

bestämd.

Detta resonemang kan tillämpas på en stel axel enligt figur.

 

 

      

2c

« *

Fszi Fszj

Msyi

SYl F .
SYJ

. F .
FWYl WYJ

szi WZj

Enligt tidigare härledning kan momenten 1 x- och z-riktningarna

sättas lika med noll. Försummas tröghetskrafterna erhålles
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F +F .=F +F
sx1 sxg wx1 wx3

+F .=F +F
SYl sy] wyl WY]

F -+F .==F +-F
521 523 w21 wzg

(Fsy14-Fsyj) R4-c (FSZj-szj-F5214-szi)==0 (6.3)

+-M .==R (F +-F )
syl sy] wx1 wxg

(F -F .) 2c==0

Utnyttjar Vi även möjligheten att välja FSyi och MSyi fritt

blir slutresultatet

F .= F . F .= F .
sx1 wx1 SX] wx3

F .= F . F .= F .syl wyl sy] wa

Msyi = R'wai Msyj = R°waj (6 .4)

(F .+F .)R
F .=F ._ wyl

521 w21 2C

(F .+F .)R

szj wzj 20
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lgéiyiégsllE-999§ä29§ê-bigl

Försummas liksom tidigare tröghetskrafterna erhålles för ett

individuellt upphängt hjul

  

 

szj

F .
SYJ

M . R

SX]

>
F .
WYJ

F .
WZ]

följande samband

F .==F .
SX] wxg

F .==F .
SYJ WYJ

Fszj = szj

.=R F .
sy] wx1

M . .
SXJ wa

(6.5)
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§§EE§E§§EEQÅQH-åY-EEêÃE§E_9§E-@9@§QE_YêääêE§§_Eå-§§E_§läéäêêê

Eêêêêê-§§å§-äi§lê§

Ortsvektorn Bi från tyngdpunkten till hjulcentrum på hjul nr "1"

betecknas

51

91: nl

;i

och då blir

F ==Z F .==Z F .
sx . sx1 . wx1

1 1

s :X Fs i: 2 F i1/ i y 1 W

F32:; F521:; szi
1 1

..Msx=å [Fszi ni-Fsyi çi-R(l-ei) 13'wa

MsY=å [Psxi Ci-FSZi gi+R

Msz=å [Psyi E1"'st1 ni]

0 om hjul "i" är individuellt upphängt
där ei=

1 om hjul "i" sitter på stel axel

För de enskilda hjulen gäller

 

sxi==wai

syi = wyi

.==R°F .
syi wx1

i (Fm/i + Fwyj ) R
Fszi==szi*'(_l) 20 ei

I den sista ekvationen förutsätts att hjulen "i"

på samma axel.

llj ll

(6.6)

(6.7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)

(6.12)

(6.13)

(6.14)

(6.15)

(6.16)

sitter
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Beträffande ortsvektorerna Bi antas att Ei och ni är konstanta.

Detta innebär att vi försummar inverkan av tyngdpunktens för-

flyttning i horisontalplanet relativt den ofjädrade massan.

Däremot tas hänsyn till vertikalförflyttningen genom att

sätta

ç.==h-Z-R

där

h==Tyngdpunktshöjd över markplan vid starten

Krafterna §5 och momenten is på den fjädrade massan från fjäder-

systemet är således uttryckta som funktioner av kontaktkraf-

terna Fwi mellan däck och vägbana. De horisontella däckskrafterna

F S och Fwyi kan beräknas med en lämplig däcksmodell om F
wx1

är känd. Detta är i princip fallet eftersom Fs
wzi

21 på ett naturligt

sätt kan uttryckas som funktion av den fjädrade massans position

relativt den ofjädrade massan.
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Samband mellan normalkraft och deformation

Den vertikala kraften som angriper i hjulcentrum antas bero av

ett antal variabler enligt

in=fi(e, 6,4u o, 2) (7.1)

För enkelhetens skull antas in vara funktion av den vertikala

ändringen och dess tidsderivata som för små vinklar kan tecknas

dzi==z-+ni $"Ei 9 (7-2)

dzi==z+ni p-gi q (7.3)

således är

in==in (dzi' dzi (7.4)

som kan utvecklas i Maclaurin-serie

   

 

BF .
_ Zl

in-in (0,0)-l-ad _ (0,0) dzi+-

Zl

BF .
21 -

+ så i (0,0) dzi-F . . . . .. (7.5)

21

Här är

in (0,0)==-Pi (7.6)

ani
ad .

Zl

ani
(0,0)==-C. (7.8)

361 . 1
21

där för hjul nr i

P.
1

K.
1

Statisk vertikal belastning (N)

Fjäderkonstant i vertikal led för kraft.angripande i

kontaktytan däck-vägbana (N/m)
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C1 = Motsvarande viskösa dämpkonstant (Ns/m)

Genom att ta med termer av tillräckligt hög ordning i (7.5) kan

icke linjära fjädersystem simuleras.

Likaså kan effekten av krängningshämmare åstadkommas genom

tillägg av en term K (o) i (7.4), och denna kan i det enklaste(bi
fallet ansättas som en linjär funktion.

K (<b)=K (7.9)01 øi'cb

Det är att märka att mera komplicerade samband har studerats i

ESV-simuleringarna (ref.nr 3 ). Där tillåts en koppling mellan

normalkraft och de horisontella krafterna via ett länksystem.
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Däckmodell enligt Dugoff

 

I litteraturen finns tillgängliga ett stort antal modeller för

däckskrafterna. En utomordentlig översikt och jämförelse finns

presenterad i en uppsats av Nguyen och Case (ref.nr 7 ). I

denna rekommenderas en något modifierad modell av Dugoff.

Däckskrafterna ges av

in==-Csi f (Ai) Si (8.1)

Fyi==-Cmi f (Ai) tan ai (8.2)

li (Z-Åi) lig 1

f (Ãi =={ l Åi> l (8°3)

 

_ 2 2UC F21 1 ei uiY/Siá-tan Gil

  

Åi=- , (8.4)
2 /C2. S?4-C2 .tan2a.

81 1 01 1

I dessa ekvationer ingår uttryck för slipet Si

Rai
S'=l----
l u.

1

och avdriftsvinkeln di

Vi
tan a.==- (8.6)

l u.
1

där om styrvinkeln betecknas öi

ui = cos öi sin 61 u--rni

v. -sin 6. cos 6. v4-rg.
i i l i

\ / \

dvs

ui==(u-rni) cos 61+-(v+-r§i) Sin 61 (8 7)

v.==-(u-rni) sin öi-+(v-+rgi) cos Gi
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De positiva riktningarna för ovanstående storheter framgår

av följande figur

 

u.
l

'\
\ \-I\. .

in 1

Ö.
1 d.

1 /

/

/ /
/

/
F .yl

v.1

 

I däcksmodellen ingår följande parametrar

Csi==Longitudinell styvhet (N)

Cai==Lateral styvhet (N/rad)

no ==Nominell friktionskoefficient

ei ==Reduktionsparameter (s/m)

I figuren är angivet positiv riktning för styrvinkeln öi.

Samband mellan däckskrafternas komponenter erhålles då genom

en transformationsmatris, som betyder vridning kring z-axeln.

wai cosöi -sinöl 0 _in

F . = sinö. 0056. 0 F . (8.8)
wy1 1 1 yi

F . O 0 1 F .
W21 21
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Motorns, kraftöverföringens och hjulens rotationsdynamik

 

En närmare granskning av ekvationerna i avsnitt 8 visar att

de horisontella däckskrafterna är en funktion av ett antal

variabler. Med undantag av det så kallade slipet 51 är dessa

behandlade tidigare och i princip kända. Slipet är ett mått

på däckets slirning mot vägbanan i longitudinell led och detta

är givetvis beroende av graden av applicerat driv- och broms-

moment. Det är således nödvändigt att studera hjulens, kraft-

överföringens och motorns rotationsdynamik som funktion av

de insignaler som föraren åstadkommer. Dessa är i denna modell

styrvinkeln, broms, gaspådrag samt val av växel.

Rotationsdynamiken hos varje enskilt hjul ges av en differen-

tialekvation av typen

- = _ _ . .1
Iwi Qi MDi M31 in R (9 )

 

 

Bromsmomentet M genereras av en differentialekvation av
Bi

typen

. l _ l .

MBi+?; MBi_?; kFi XB (9°2)

Här är XB den kraft som appliceras på bromspedalen och det

kan förutsättas att denna är normaliserad till att variera

mellan exempelvis noll och ett. Konstanterna kFi inkluderar

hydraulsystemetsförstärkningcxü1tillåter en fördelning av

bromskraften mellan de individuella hjulen . Om XB är en
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stegfunktion blir lösningen till (9.2)

t-t
_ _ _o

MBi--kFi (l exp ( TB H XB (9.3)

Insignalen och lösningen till (9.2) visas i detta enkla fall

i nedanstående figur.

     

?B
1.

Applicerat
> pedaltryck

t t
o

?Pal

kFi ' _ _ _ * " '_ "

Resulterande
> bromsmoment vid

tO t hjul "i"

 

Utöver eventuellt bromsmoment påverkas hjulen av motorns

drivmoment. Kedjan av komponenter fram till motorn uppdelas

i ett antal block
F. .-R, MB.
X] J

zP
Wj

    

5; 95' vi

   

  

 

 

 

 

 

     

  

'Transvå . _
\Växe11åda \ mission l,\ leferentlal

Utväxlmz t 1. IT 4,/ Utvax-l .nD

O

T MT <f a .
*7 i'b%1

Koppling

I.
w1

 

  

;b
in°R' M31
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För motorn förutsätts att ett samband mellan vridmoment ME,

varvtal QE och gaspådrag X är kända, dvs
E

X ) (9.4)

Datablad med vridmomentkurvans beroende av varvtalet vid

maximalt gaspådrag är lätta att finna för de flesta motorer.

En tänkbar ansats är då att utnyttja denna funktion g(QE)

och försöks med

där XE är normaliserat till att ligga i exempelvis intervallet

noll till ett. Följande rörelse-ekvation kan då uppställas

för motorn

IE s°2E=ME-MC (9.6)

och för växellåda4-transmission

I §2 =n M -M (9.7)

Med kOpplingspedalen nedtryckt gällerdå att

M :0 (9.8)

och helt uppsläppt att

§2 =n 9 (9.9)

Ur- och ikOppling kan då simuleras genom att bilda

MC==EME+-KC(QE-nZQT)] XC _ (9.10)

där XC är en normerad variabel mellan noll och ett och där

intervallets ändpunkter betyder nedtryckt respektive uppsläppt

kopplingspedal. K är en konvergensfaktor vars storlek får
C

bestämmas praktiskt.
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Differentialen fördelas momentet MT lika mellan hjulen enligt

.. ...1.MDi-MDj-z nD MT (9.11)

och rotationshastigheterna enligt

_1.
Q--â-nT (914-Qj) (9.12)

D

Ekvationerna (9,1), (9.2), (9.4), (9.6), (9.7), (9.10), (9.11)

och (9.12) kopplade till fordonets rörelse-ekvationer bestämmer

således fordonets dynamik. Det är klart att speciellt ekva-

tionerna (9.5) och (9.6) för motorn är i hög grad approxima-

tiva. Det är tänkbart att (9.6) kan behöva kompletteras med

konstanta och/eller Viskösa termer för att kunna simulera

tomgång och start av motorn på ett nöjaktigt sätt.

Likaså är det uppenbart att ansatsen (9.5) inte kan simulera

någon motorbroms eftersom ME alltid är positiv. I nedanstående

figur visas en karakteristisk kurvskara.

EA

    

XE==1

/ \

._77 «- XE==O.125

> :2
E

Momentkurva enligt ekvation (9.5)
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Önskvärt vore istället att ME vore negativt vid små gaspådrag

och höga varvtal med följande ungefärliga utseende

MM

  

Detta kan åstadkommas genom att specificera vridmomentkurvor

för två olika gaspådrag (varav det ena självklart är XE==l)

och därefter interpolera värden för olika gaspådrag. Uttryckt

i formler blir detta

(1 - xE f mE, xEO + (xE- XEO f (GE, 1)
MEmE, XE)= (1_X (9.13)

 

E0)

där XE0 (XE0 är litet) är det andra gaspådrag för vilket moment-

kurvan är känd.

Dessa och andra modifieringar får dock tillkomma efter försök

med uppkoppling i hybridmaskinen.
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Yttre krafter och moment verkande på den fjädrade massan

I avsnitten 5 och 6 uppställdes rörelse-ekvationerna för den

fjädrade massan med enbart formella uttryck för de yttre kraf-

terna och momenten. Avsnitten 6-9 är en analys av krafterna

mellan däck och vägbana. Övriga yttre krafter av betydelse är

tyngdkraften, luftkrafter och kopplingskrafter från even-

tuella bakre enheter.

Tyngdkraften F angriper i tyngdpunkten och har formen
G

_ 0
FG== 0 (10.1)

m9

Luftkrafterna brukar representeras på följande speciella sätt.

Låt vindens och bilens horisontella hastigheter vara VW och V

respektive.

     

Eftersom resulterande strömningshastigheten

Vres==VW-V . (10.2)

vanligen är riktad rakt eller något snett framifrån (Ba liten)

brukar luftkrafterna och momenten relateras till storheter i

denna riktning. Sålunda definieras ett dynamiskt tryck qD genom

_1 -- 2
(ID-'2' p IVresl (10.3)
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där p==luftens täthet

Införes sedan den projicerade frontarean AO kan luftkrafterna

F tecknasL

_ CX (Ba)

FL=qD AO Cy (Ba) (10.4)

Cz (Ba)

De aerodynamiska koefficienterna CX, Cy och Cz som funktion

av den aerodynamiska avdriftsvinkeln Ba är uppmätt för åtskilliga

olika former. Se referenserna 2, 4 och 6.

Momenten på grund av luftkrafterna kan uttryckas på likartat

sätt som (10.4). För erhålla dimensionslösa koefficienter bru-

kar en formell momentarm införas och vanligen väljes hjulbasen

2. Då blir

_ CMX (Ba)

M'quD Ao 2 CMy (Ba) (10.5)

CMz (Ba)

Även CMX, CMY och CMZ brukar mätas upp vid vindtunnelforsok.

Här bör kanske påpekas att de olika referensernas resultat måste

användas med en viss försiktighet. Någon enhetlighet i defini-

tioner förefaller inte finnas och till och med SAE J670d (ref

nr 1) är behäftad med vissa oklarheter. Speciellt är det valet

av strömningshastighet i ekvation (10.3) som varierar. Vissa

författare använder i stället den komponent av Vres som är

parallell med fordonets längsriktning (referens nr 2 och 4).

Den väsentliga skillnaden blir en faktor coszsa och eftersom

diagrammen över de aerodynamiska koefficienterna brukar omfatta

vinklar Ba upp till 250 blir denna inverkan ej försumbar.
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För att ställa sakerna l sitt rätta perspektiv kan emellertid

följande figur från ref nr 2 studeras

f #-

s
å
å

--. fahrzeug *
6 unc/(p
F *15 m7 ; ,' _sin_

1 5.*0518 7\ g '

___. Cw=0§39 2 '
\ 2
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För två olika personbilar har här detlongitudinella luftmot-

ståndet W och däckens rullningsmotstånd WR utritats som funk-

tion av hastigheten V. Det framgår att i hastigheter under

70 km/h dominerar rullningsmotståndet över luftmotståndet.

I modellen finns inget rullningsmotstånd inlagt och det är

uppenbart att i de lägre fartregistren är en komplettering

i detta avseende viktigare. Enklast görs detta genom tillägg

av en term FRX i kraftekvationen i fordonets längsriktning

FRX= -CR'mg (10.6)

där

CR==rullmotståndskoefficienten

Uttrycket (10.6) gäller egentligen endast då fordonet körs på

rak kurs med styrvinkel noll men ändringen av (10.6) för olika

styrvinklar bedöms vara liten.

För högre hastigheter och studium av sidvindens inverkan måste

rörelseekvationerna kompletteras med luftkrafter. Vindens

riktning definieras av följande figur över bilen i det land-

skapsfixa systemet
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G Bilens hastig-
/,..J het V

X

\

/\*Y B
a \

Resulterande
Vindrikt_ stromniggshas-

. - tighet V
ning V res

W

I personbilens system (G x y) blir

_ _ _ V cosw4-V sinw-u V
V :V -v= WX W = rx (10.7)
res W -V sinw4-V cosw-v V

WX WY ry

således blir den aerodynamiska avdriftsvinkeln Ba

V
=__ . ry

Ba arc Sln v/ 2 21 (10.8)

V 4-v
rx ry

 

En någorlunda stringent behandling av luftkrafterna innebär

alltså beräkning av uttrycket (10.8) som via tabellerade värden

ger de aerodynamiska koefficienterna och därmed luftkrafterna

och momenten. Med hänsyn till de relativt omfattande beräk-

ningarna och vad som tidigare sagts om krafternas storlek blir

det troligen nödvändigt att försumma luftkrafterna i denna

modell.

Kopplingskrafter och eventuella bakre enheter behandlas för

närvarande inte.
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Till sist kan nu de yttre krafterna Fy tecknas

__ =_ +_ +__
Fy FS FG FR

och på komponentform

(Fy)x==FSX--CR mg

F =F 10.9(y y Sy <

(FY)Z=FSZ+mg

Momentekvationerna bör kompletteras med momentet från rull-

ningsmotståndet MR

O
MR== (-CR mg áh-z)> (10.10)

och slutligen erhålles

Ey=ñs+ñR (10.11)
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Modell för styrningsmekanismens mekaniska egenskaper

De föregående avsnitten (l-lO) är en fullständig matematisk

beskrivning av fordonets dynamik i den meningen att fordonets

rörelse blir bestämd ombegynnelsetillståndet och vissa styr-

signaler specificeras. Dessa signaler regleras av föraren under

gång och är i denna modell

1. Styrvinkel

2. Broms

3. Gaspådrag

4. Koppling

5. Växel

I modellen förutsätts att styrvinkeln Vid framhjulen är känd.

Denna genereras av föraren via ratten och styrsystemet. Det är

välbekant att en mängd information överföres till föraren genom

rattens vridmotstånd. Denna återkOppling mellan styrmekanism och

förare är således viktig att representera i modellen.

Följande mekaniska modell används. Föraren utövar ett vridan-

de moment MD på ratten och vrider denna vinkeln 68W. Ratten

tröghetsmoment betecknas I . Rattstången antas ha en viss
SW

torsionsstyvhet K och via en utväxling n vrids hjulen
SC S

vinkeln 6. Denna vinkel förutsättes i denna version vara lika

för de båda hjulen. En Viskös dämpning C är också inlagd
VS

efterwutväxlingen. En betydligt mera detaljerad analys kan åter-

finnas i Sorgatz arbete (ref. iiiinr §3 men äeE äi IñEé troligt

att denna höga grad av komplexitet kan användas i körsimula-

torn.

Ett principschema över styrningsmekanismen får följande ut-

seende
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För ratten gäller följande momentekvation

Isw ösw=Msw"Ksc (ösw' öp) (HJ)

och samband mellan vinklar och moment i den förlustfria ut-

växlingen

6P==ns 6 (11.2)

M--nS 'KSC (ösW-6P) (11.3)

Har skall nSW

i kuggstång och styrlänkar.

tolkas som totala utväxlingen i systemet dvs både

Till slut erhålles momentekvationen kring en vertikal axel för

hjulen

ZIWZ (6+1':) =M-CVs 5+ (MW1+MW2) (11.4)

Den viskösa dämpningen är tänkt att verka mellan hjulen och

utväxlingen.
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Eliminering av öP och M ger

I 6sw ssz (6 -nsö) (11.5)sw " Ksc sw

.. . = _ _ .+
ZIWZ(ö+-r) nS KSC(ÖSW nsö) CVSÖ (MW14-MW2) (11.6)

Ekvation (11.6) ger alltså styrutslaget 6 vid hjulen för given

rattvinkel 68W. Detta förutsätter att momenten från hjulen

MWl och sz kan uttryckas i tillståndsvariablerna. Det är

då nödvändigt att studera framhjulsupphängningen mera i detalj.

    

 

 

 

 

  

 

Styraxel {

\
\\

\

\ -A --Ah-
n r
c 5

Höger framhjul sett från Höger framhjul sett baki-

sidan från

På grund av styraxelns geometri kommer de horisontella däcks-

krafterna att utöva ett moment på styrinrättningen. Betecknas

casteravståndet med nC och styrrullradien med rs blir dessa

moment approximativt

MWZl==-FYl-nC+FXl-rS (11.7)

MWZ2zz-Fy2.nc--Fx2°rs (11°8)
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Om de longitudinella krafterna Fxl och FX2 är lika stora kommer

motsvarande moment 1 (11.7) och (11.8) att ta ut varandra.

Detta motsvarar fullständig symmetri mellan höger och vänster

sida vad beträffar friktion och bromsförmåga. Ojämn bromsverkan

och sneddragning kan alltså enkelt åstadkommas med denna modell.

Vanligen angriper inte heller resulterande sidkraften rakt under

hjulen utan något längre bak. Denna förändring av angreppspunkt

ger upphov till det så kallade återställningsmomentet MSA.

Till experimentellt uppmätta kurvor har följande formel gett

god anpassning

M .v.:C .(_F .)3/2_____:_i:_.

SAl SA Zl (11°9)

P
-
N

Minustecknet framför normalkraften beror enbart på att 2-

axeln är riktad nedåt. Beteckningarna betyder

CSA = konstant som normalt ; 3.10 5

in = normalkraften enligt tidigare definition

ai = avdriftsvinkeln för hjul "in

am = den avdriftsvinkel som ger maximalt återställnings-

moment. Kan normalt sättas till 0.07 rad

De angivna konstanterna är uttryckta i SI-enheter och är

tillämpliga för personbilsdäck.

Momentet på styrinrättningen från de horisontella däckskraf-

terna kan således uttryckas genom

MW1+MW2=MWZ1+MWZ2+MSA1+MSA2 " (11°10)
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Beteckningar (samtliga konstanter uttryckta i SI-enheter)

 

  

A Transformationsmatris i girled

AO Projicerad frontarea hos fordonet

B Transformationsmatris i tippled

c Halva spårvidden

C Transformationsmatris i krängled

Ci Viskös dämpkonstant vid vertikal förflyttning av hjul
nr II i I'

1

CMX

CMy P Aerodynamiska momentkoefficienter

CMZJ

CR Rullmotståndskoefficient

CsA Koefficient för återställningsmoment

Csi Däckens longitudinella styvhet

C
x

CY Aerodynamiska kraftkoefficienter

Cz

CVS Styrinrättningens viskösa dämpkonstant för styrvinkeln

COLi Däckens laterala styvhet

D Fjädrade massans deviationsmoment

dzi Vertikal ändring mellan fjädrad massa och centrum i
hjul "1"

e1 Parameter som anger stel axel eller individuellt
upphängda hjul

FL Luftkraftvektor

FRX Longitudinell kraft pçga rullmotstånd

F
sx

Fsy Komponenter av krafter mellan fjädrad och ofjädrar massa

F
82



sxi

syi

szi

wxi

F .
wyi

WZlJ

w
l

 

Fi

N
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W
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Komponenter av kraftern från hjul "i" verkande på
fjädrade massan

Komponenter av krafterna i kontaktytan mellan däck
och vägbana

Resultanten av yttre krafter verkande på fjädrade massan

Tyngdaccelerationen

Tyngdpunktshöjd över markplan vid start

Fjädrade massans tröghetstensor

Fjädrade massans tröghetsmoment kring x,
z-axeln

y respektive

Tröghetsmoment hos motorns rörliga delar vid vridning av
utgående axel

Rattens tröghetsmoment

Transmissionens tröghetsmoment

Framhjulets tröghetsmoment kring styraxeln

Konvergensfaktor

Maximalt bromsmoment, hjul "i"

Fjäderkonstant vid vertikal förflyttning av hjul "i"

Styrstångens torsionsstyvhet

Fjädrade massans impulsmomentvektor

Hjulbas

Fordonets massa

Bromsmoment, hjul "i"

KOpplingsmoment

Drivmoment, hjul "i"

Motorns drivmoment
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Komponenter av momentet på fjädrade massan från
fjädersystemet

Momentet pçya rullmotstånd

Återställningsmoment, hjul "i"

Komponenter av momentet i hjulnavet vid förflyttning
av däckskrafterna till denna punkt

Av förarenapplicerat vridmoment på ratten

Moment från framhjulens däckkrafter verkande på
respektive styraxel

Bidrag till momentet kring styraxel pçya däckskrafter

Resulterande moment från yttre krafter verkande på
fjädrade massan

Casteravstånd

Differentialens utväxling

Växellådans utväxling

Styrmekanismens utväxling

Vinkelhastighet i krängled

Statisk vertikal belastning, hjul "i"

Vinkelhastighet i tippled

Luftens dynamiska tryck

Vinkelhastighet i girled

Hjulradie

Tyngdpunktens ortsvektor

Styrrullradie

Slip, hjul "i"
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Fordonets longitudinella hastighet

Hastighetskomponent parallell med hjul- och markplan

Fordonets laterala hastighet

Fordonets hastighetsvektor

Hastighetskomponent vinkelrät mot hjulplan

Resulterande vindhastighet

Komponenter till resultanten av vind- och fordons-
hastighet

Vindhastighet

Komponenter av vindhastigheten i landskapssystemet

Normaliserad bromskraft

Normaliserat gaspådrag

Undre gaspådrag för vilket vridmomentkurvan är känd

Avdriftsvinkel, hjul "i"

Avdriftsvinkel som ger maximalt återställningsmoment

Aerodynamisk avdriftsvinkel

Hjulstyrvinkel

Rattstångens vridningsvinkel

Rattens vridningsvinkel

Reduktionsparameter i däcksmodellen

z-koordinaten, hjul "i"

y-koordinaten, hjul "i"

Tippvinkel

Variabel i däcksmodellen
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Nominell friktionskoefficient

x-koordinaten, hjul "i

Luftens täthet

Ortsvektor tyngdpunkt - hjul "i"

Styraxelvinkel

Castervinkel

Tidskonstant i bromssystemet

Krängvinkel

Giçvinkel

Fjädrade massans rotationsvektor

Medföljningssystemets rotationsvektor

Motorns rotationshastighet

Hjulens rotaticnshastighet

Transmissionens rotationshastighet




